ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “โครงการบ่มเพาะต้นกล้า
สานักงานบัญชีคุคณ
ุ ภาพ” จังหวัดพิษณุโลก
วันพฤหัสบดีที่ 30 – วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
ณ โรงแรม ดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก
w

การนับชัวโมงพั
่
ฒนาความรูฯ้ CPD สามารถนับได้ 12 ชัวโมง
่

( ด้านบัญชี 6 ชม. ด้านอื่นๆ 6 ชม. )

อบรมฟรี
ไม่ รวมค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง
และค่ าทีพ่ กั

w

ไม่

สมัครอบรมออนไลน์ ได้ที่ Link ด้านล่าง หรืWอสแกน QR Code

สแกน QR Code
คลิก Link : https://forms.gle/uAdztVTBiVrscrxW9

หมายเหตุ : ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดก่อนดาเนินการสมัคร
(1) โปรดกรอกข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง และครบถ้วนทุกข้อ (โปรดกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทยเท่านั้น)
(2) ผู้จัดการอบรมอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติการนับชั่วโมง CPD กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ และหลังจากอบรมครบตามหลักสูตร
กรมฯ จะแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมให้ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ทราบภายใน 7 วันทาการ
(3) กรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน ก่อนการอบรมที่ www.dbd.go.th หัวข้ออบรม/
สัมมนา และผู้สมัครต้องทาการ Download เอกสารประกอบการอบรมเพื่อเข้ารับฟังการอบรมเอง โดยผู้จัดการอบรมจะไม่มีการจัดทาเอกสารแจก
แต่อย่างใด และจะแจ้งกลับทาง e-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้ตอนสมัครเข้ารับการอบรม (โปรดกรอก e-mail ให้ถูกต้อง)
(4) กรมฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรม ตามความเหมาะสมของโครงการฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของสานักงาน
บัญชีเป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสานักงานบัญชี พ.ศ. 2558 สาหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตาม 3 แล้ว
หากไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ทางกรมฯ ขอสงวนสิทธิ **ในการพิจาณาไม่ให้** เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ในครั้งต่อไป
(5) ผู้จัดการอบรมจะให้ สิท ธิแ ก่ผู้เข้าอบรม คือ อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และสถานที่ในการรับฟั งการอบรมเท่านั้น
ผู้เข้าอบรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักเองทั้งสิน้

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองกากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 0 2547 5981 และ 0 2547 4414
e-mail address : dbdacc.training@gmail.com

กำหนดกำรอบรมโครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำสำนักงำนบัญชีคุณภำพ ประจำปีงบประมำณ 2563
หลักสูตร มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน NPAE ข้อกำหนดสำนักงำนบัญชีคุณภำพ และกำรบัญชีดิจิทัล
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 – วันศุกร์ที่ 31 กรกฎำคม 2563
ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วัน/เวลำ

หัวข้อ/ขอบเขตเนื้อหำ

ชั่วโมง

วิทยำกร

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎำคม 2563
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
ผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

08.30-09.00 น. พิธีเปิดการอบรม
09.00-12.15 น.  กำรบรรยำยหัวข้อ
 กำรบัญชีในยุคดิจิทัล (Digital
Accounting Transformation)

3

นำยรำชิต ไชยรัตน์
บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จากัด

13.15-16.30 น.  กำรบรรยำยหัวข้อ
 แนวทำงกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนด
กำรรับรองคุณภำพสำนักงำนบัญชี

3

นำยเสถียร สถำนเดิม
กองกากับบัญชีธุรกิจ

6

ดร.ธนำดล รักษำพล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎำคม 2563
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.30 น.  กำรบรรยำยหัวข้อ
 สรุปประเด็นมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินของไทยสำหรับกิจกำร
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ (TFRS
for NPAEs)
16.30 น.

โปรดรอรับหนังสือรับรองชั่วโมงกำรพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่องทำงวิชำชีพบัญชี (CPD)
ในวันสุดท้ำยของกำรอบรมเท่ำนั้น
หลังจำกนั้น ทำงกรมฯ จะแจ้งรำยชื่อผู้เข้ำอบรมให้ทำงสภำวิชำชีพบัญชี ทรำบภำยใน 7 วันทำกำร

*กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
หมำยเหตุ:

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ 10.30 น. – 10.45 น. และเวลา 14.45 น. – 15.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลาประมาณ 12.15 น. – 13.15 น.

แผนที่ โรงแรม ดิอมิ พีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ :
กองกากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 0 2547 5981 และ 0 2547 4414
e-mail address : dbdacc.training@gmail.com

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ :
กองกากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 0 2547 5981 และ 0 2547 4414
e-mail address : dbdacc.training@gmail.com

